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Datum: Zuidlaren, 01 november 2021  

Betreft:  Procedure en voordracht herbenoeming dhr. K. van Vugt, voorzitter RvT Stichting Baasis 

en dhr. M. Hölterhoff, lid RvT.  

Aan:  Gemeenteraden van de gemeente Groningen en gemeente Tynaarlo 

 

 

Geachte college, 

 

De eerste zittingsperiode van dhr. K. van Vugt, als voorzitter van de Raad van 

Toezicht (RvT) en dhr. M. Hölterhoff lopen teneinde op 31 augustus 2021. Beide 

zijn sinds 01 september 2017 lid. 

Er is een evaluatiegesprek met dhr. K. van Vugt gevoerd door dhr. J. Dijkstra, 

vicevoorzitter RvT, op basis van input (bijlage) van de overige leden van de RvT. 

Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek heeft de RvT in de vergadering 

van 25 maart 2021 besloten dhr. Van Vugt voor te dragen voor herbenoeming. 

Er is een evaluatiegesprek met dhr. M. Hölterhoff gevoerd door de voorzitter 

van de RvT op basis van input (bijlage) van de overige leden van de RvT. Naar 

aanleiding van de uitkomst van dit gesprek heeft de RvT in de vergadering van 

25 maart 2021 besloten dhr. Hölterhoff voor te dragen voor herbenoeming. 

Dhr. K. van Vugt en dhr. M. Hölterhoff hebben ingestemd met herbenoeming. 

Wij vragen het college dhr. K. van Vugt en dhr. M. Hölterhoff voor een tweede 

zittingstermijn te benoemen met terugwerkende kracht per van 01 september 

2021.  

 

Naast deze specifieke procedure bij herbenoeming evalueert de Raad van 

Toezicht jaarlijks haar functioneren en dat van haar individuele leden in het licht 

van de toekomstige opgaves van de stichting. Veelal gebeurt dat met behulp van 

externe begeleiding. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. K. van Vugt, 

voorzitter RvT, m.b.t. de benoeming van dhr. M. Hölterhoff en/of dhr. J. Dijkstra, 

lid RvT, m.b.t. de herbenoeming van dhr. K. van Vugt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wij  hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Raad van Toezicht 

i.o.   

 
Dhr. K van Vugt,    

Voorzitter RvT 

 

Dhr. J. Dijkstra 

Lid 

 

 

Bijlagen:   

• Herbenoeming leden, dhr. K. van Vugt en dhr. M. Hölterhoff, RvT Stichting Baasis 

• CV dhr. K. van Vugt 

• CV dhr. M. Hölterhoff 

 


